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              Het ouderpaar – pop linksboven. 
 
 

DE OUDERS 
Zowel de man als de pop zijn ongeveer 5 jaar 
oud. De man is een importvogel, de pop heb ik 
van een liefhebber kunnen kopen. De pop heeft 
in het verleden al gebroed. De vogels zijn niet 
geringd en sedert 2005 in mijn bezit.  
 
HET VERBLIJF 
Om gericht met dit koppel te fokken hebben zij 
met z’n tweetjes een binnen- met buitenvlucht 
tot hun beschikking, dus geen storende factoren 
van overige vogels. De binnenvlucht is 1.5 x 1.5 
x 2.20 m (l x b x h); de buitenvlucht meet 4 x 1.5 
x 2.20 m en is half overdekt. Hierin groeien 
klimop en coniferen, en de zon kan er volop 
schijnen.

HET BALTSGEDRAG 
De man vliegt met regelmaat onder de zitstok van de pop. Ineengedoken zit de man op zijn zitstok met 
trillende, halfgespreide vleugels en maakt daarbij wiegende bewegingen. 
 
HET NEST EN DE EIEREN 
De vogels maken een eigen nest van kokosvezel: groot 25 x 25 cm en slordig afgewerkt. 
Het eerste ei dateert van 2 juni, 3 juni het tweede. De eieren zijn beige met veel bruine vlekjes en worden 
14 dagen bebroed door de pop. Nestcontrole is mogelijk. 2 Jongen aanschouwen op dezelfde dag het 
levenslicht. Ze zijn naakt met wat donsbevedering, hun huid is vleeskleurig, de kleur van de ogen is 
donker. De jongen groeien snel en na 4 dagen kan ik ringen met 4 mm. 1 Jong sterft na 6 dagen waarbij 
ik speel met de gedachte dat ik ’s avonds met mijn derde portie krekels te laat was. Het andere jong is 
volwassen geworden.  
Na 12 dagen verlaat het ene jong het nest, het keert niet terug op het nest. De kleur van het jeugdkleed is 
groenblauw, ongeveer dezelfde kleur als de pop. 
 

                      
             De eieren                                                  5 dagen                                                   12 dagen 
 
DE VOEDING 
Als basisvoer verstrek ik Tovo universeel, vruchtenpaté, meelwormen en fruit. Tijdens de fok aangevuld 
met grote zwarte veldkrekels en Carmix. Het voedsel wordt in meerdere bakken, op een hoogte van 1.20 
m, aangeboden. 
 
OPMERKING 
Terwijl het jong zijn voedsel krijgt en er totaal geen sprake is van verjaagd worden, is het koppel weer 
bezig met baltsen voor hopelijk een 2e ronde. 



Geweldig dit succes in 2005. In 2007 lukt het mij weer om met dit koppel jongen op stok te krijgen. 
 
 

FOK VAN DE IRENE BUULBUUL IN 2007 
Op 27 en 28 mei worden de eieren gelegd. Weer broedt de pop 14 dagen. De jongen komen gelijktijdig 
uit en deze keer lukt het om beide groot te krijgen. Ze groeien snel en na 5 dagen, een dag later dus, kan 
ik ze ringen.  
 
DE VOEDING 
In de basisvoeding geen Tovo universeel meer, wel vruchtenpaté, meelwormen en fruit. Tijdens de fok 
ook weer aangevuld met de grote zwarte veldkrekels en Carmix. 
 
DE OUDERS EN HUN VERBLIJF 
Beide vogels zijn import. In het verleden was al gebroed en ook dit koppel krijgt nu een binnen- en 
buitenvlucht voor zich alleen. De binnenvlucht is 1.50 x 1.25 x 2.00 m; buiten hebben de vogels een 
ruimte van 2.50 x 1.50 x 2.20 m beplant met klimop en bamboe. 
 
HET BALTSGEDRAG 
De man vliegt onder en boven de pop door, en zit met gespreide vleugels op en neer te wiegen. 
 
HET NEST EN DE EIEREN 
Dit koppel verkiest een nestkast waarin een mandje is geplaatst, hoog 6 cm met een diameter van 20 cm. 
Ze maken eveneens een slordig nest van kokosvezel met takjes. De pop legt 2 eieren op 21 en 22 april. De 
grondkleur is groenig met veel stippeltjes. Een van de eieren is niet bevrucht, terwijl na 14 dagen 
broeden uit het andere ei het jong tevoorschijn komt.  
 
HET BROEDPROCES EN DE GROEI VAN DE JONGEN 
Tijdens de fok is geen sprake van agressie naar/van andere vogels omdat dit koppel ook alleen zit. 
Nestcontrole wordt toegestaan en ook hier broedt enkel de pop. Het jong heeft veel dons en de 
huidskleur is donker. Na 3 à 4 dagen verschijnen de eerste veren. In mijn optie groeit de jonge vogel snel 
en ook nu kan ik hem na 5 dagen ringen met 4 mm ring. Na 12 dagen is de mand niet meer interessant 
genoeg, hij verlaat voorgoed het nest. Ook dit koppel laat het jong mooi met rust. 
 

                              
            13 dagen                                                      17 dagen                                                   23 dagen. 
 
DE VOEDING 
Zoals al eerder opgemerkt onder 2007: vruchtenpaté, fruit en meelwormen vormen het basisvoer. 
Gedurende de fok aangevuld met extra meelwormen, krekels en Carmix. Dit alles op een voederplank 
op 1.20 m hoog. 
 
Tot zover mijn fokresultaten met deze fantastische vogels. 


